Hyvän excursion ABC
Tämä ohje ei ole mitenkään täydellinen vaan listaa muutamia asioita, jotka ainakin kannattaa ottaa
huomioon. Lisäksi kannattaa muistaa, että parhailla excursioilla on "aivan jotain muuta", joten keksiliäisyys
on bonusta. Kokonaisuus on osiensa summa pätee myös excursioilla ja ehkä myös kokonaisuus on osiensa
tulo. Hyvistä seikoista ei välttämättä tule kiitosta, mutta huonot asiat muistetaan vielä pitkäänkin.

Asia
• Virallisempi (=kuivempi) puoli kannattaa pitää alussa, kun ihmiset vielä jaksavat kuunnella.
♦ Mitä lyhyempi kuiva osuus, sitä parempi.
♦ Kuivan osuuden jälkeen on yleensä hyvä sijoittaa dynaamisimmat puhujat.
• Hyvät esiintyjät saavat pidettyä kiinnostuksen yllä.
• Rento meininki on hyvä.
• Demot ja kosketeltavat hilavitkuttimet ovat kiinnostavia.
• Taikasanoilla "no niin" voi testata onko porukka hereillä tai tunnelma liian kireä. Normaalissa
tilanteessa siitä pitäisi tulla heti palautetta pienen laulun myötä.

Mitä halutaan tietää
• "Kuinka paljon tämä talo painaa?" on yksi vanhimmista excukysymyksistä. :)
• Kokemuksia todellisista projekteista eli mitä se työ todellisuudessa on?
• Millainen työilmapiiri on?
• Kehitysmahdollisuudet ja työskentely muualla?

Tarjoilut
Ihmiset ovat tottuneet siihen, että excursioilla on tarjolla ilmaista ruokaa ja juomaa.

Juoma
• Drink first, talk later eli kaikilla pitäisi olla käsissään juotavaa ennen kuin aletaan puhumaan.
• Riittävästi juomaa ja myös tarpeeksi usein täydennyskierroksia.
♦ Lisäjuomia voi myös piilottaa salin takaosiin, josta niitä voi vaivihkaa jaella janoisille.
• Erilaisia juomia. Alkoholittomia juomia pitää aina olla tarjolla. Sen lisäksi kannattaa olla erilaisia
alkoholijuomia.

Ruoka
• Riittävästi ruokaa. Ainakin köyhät phuksit arvostavat ilmaista ruokaa. Phuksin on hyvä syödä koko
päivän annos kerralla. Kannattaakin siis laskea määrät sen mukaan.
• Hyvää ruokaa. Opiskelija- ja kouluruokiin tottuneille menee monenlaiset pöperöt, mutta hyvä ruoka
on aina bonusta. Mitään erikoista ei välttämättä tarvita, vaan perusmättö riittänee.
♦ Miespainotteiset opiskelijat arvostavat lihaisaa tarjoilua.

• Allergiat huomioon. Aika monella ihmisellä tuntuu olevan ainakin laktoosi-intoleranssi, joten
HYLA-ruoka olisi hyvä olla vakiona. Muut allergiat ilmoitetaan erikseen.

Muuta
• Kuljetukset. Yhden bussimatkan päähän voidaan itsekin kulkea, mutta kauemmaksi kuljetus olisi
suositeltavaa.
• Sauna. Sanomattokin selvää, että suomalaiset tykkäävät saunoa.
♦ Naisille oma vuoro (sovitaan ennen saunomista)
• Vapaata keskustelua
♦ Riittävästi yrityksen edustajia, ettei tule liian isoja ryhmiä.
♦ Yrityksen edustajien kannattaa rohkeasti yrittää sulautua joukon keskuuteen eikä jäädä
reunoille antamaan tilaa vieraille.
♦ Hiljainen tila (=riittävästi tilaa) olisi hyvä että keskustelu kuuluisi selvästi.

Hyviä tapauksia
• Vilant: "Meidän ja Sodexhon välillä on eri käsitys 30 hengen tarjoiluista, joten tilataanpa pitsoja
lisäksi"
• Bill Hilf kertomassa open source hipeille Microsoftin ihanuuksista. Hyvä esitys sekä esiintyjä ja sen
lisäksi kiinnostavia demoja.
• Wappuexcursio Fujitsulle. Pieni excu, paljon tekemistä. Ikimuistoinen.
• Teleca Finland - tuntemattomaksi yritykseksi ensimmäinen excursiokokemus oli erittäin onnistunut.
Hyvät puhujat ja paljon vapaata keskustelua.
• Fifth Element, myös wappuexcursio ja firma oli varannut jokaiselle vieraalle Wappujuomista kotiin
vietäväksi.

Ideoita
Näistä voi mennä ilta pilalle tai tulla uusia hittejä.
• Pienryhmät. Jaetaan ihmiset 5-8 hengen ryhmiin, joille pidetään erilaisia esityksiä (tekniikkaa,
bisnestä, yleistä, ...). Sitten kierrätetään ryhmiä.
• Vapaa sana. Annetaan snapsi/pikku palkinto hyvistä kysymyksistä tai kommenteista.
• Terassiseminaari. Jos firman edustustiloissa on hyvä terassi, niin kauniilla ilmalla koko excun voisi
pitää siellä.
• Teknologiaa. Koodataan itse tai katsotaan screeniltä kun joku koodaa jotain malliohjelmia.
• Juoma-automaatti. Kun ihmisiltä alkaa suu kuivua, voi painaa nappia, jolloin jokin ihmeellinen
värkki tuo uuden juoman pöytään. Tällainen lelu taatusti kiinnostaisi.
• Illan päätteeksi taksimatka firman rahoilla jatkoille baariin. Edustajia mukaan!
• Työelämään tutustuminen kuten yläasteella. Ihmiset pääsisivät tutustumaan firman arkeen vaikka
viikoksi seuraamaan työntekijöitä. Vaatii sinällään paljon valmisteluja ja paperityötä, mutta erittäin
hyvä tapa tutustua siihen mitä töissä tapahtuu.
• Lähtiessä voisi antaa jotain lahjoja mukaan.

Mitä firmat haluaisivat tietää opiskelijoista
• Kuinka paljon ihmiset käyvät töissä?
• Mitä kautta he ovat päässeet töihin?
• Mitkä asiat vaikuttavat työpaikan saantiin? (!)
• Miten montaa kiinnostaa uusi työpaikka nyt?
• Tilastot? (!)

• Diplomityö?
• Mitä vuosikurssia ihmiset ovat?
• Onko valmistuminen lähellä?

